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HAARLEM, 8 oktober 2019 - Islamisering, klimaathysterie, massa-immigratie, monetair wanbeleid… 
Het slaat gaten in de dijken van Nederland. In navolging op het succes van de landelijke Cultuur 
onder Vuur campagnes organiseert Stichting Civitas Christiana op zaterdag 19 oktober het 
allereerste Cultuur onder Vuur Congres in de Philharmonie te Haarlem. 

Vooraanstaande experts belichten de verschillende aspecten van de verdediging van de Nederlandse 
cultuur: de taak van de elite, het belang van onderwijs en de dubieuze rol van de media. Tevens 
wordt op het congres een nieuw rapport over de linkse indoctrinatie in het onderwijs gepresenteerd 
en wordt de Nationale Vrijheidsprijs 2019 uitgereikt. 

Cultuur onder Vuur is een steeds groter groeiende campagne van Stichting Civitas Christiana. De 
campagne wil de afbraak van de Nederlandse cultuur en de teloorgang van de christelijke identiteit 
van Nederland een halt toe roepen. Een onderdeel daarvan is het uitbrengen van 
onderzoeksrapporten. Het laatste rapport dat op het congres zal worden gepresenteerd, ontmaskert 
genadeloos de linkse indoctrinatie in het onderwijs. Hoofdredacteur Henk Rijkers zal de belangrijkste 
conclusies en de schokkendste voorbeelden aan het publiek tonen. 

Tevens zal tijdens het congres de Nationale Vrijheidsprijs 2019 worden uitgereikt aan een 
vrijheidsstrijder die zeer veel in het landelijke nieuws is geweest. Hugo Bos, campagneleider van 
Cultuur onder Vuur: “Gelukkig zijn er nog moedige Nederlanders die publiekelijk de strijd aan durven 
te gaan voor de verdediging van onze cultuur. Zij krijgen door de politiek correcte media veel 
negativiteit over zich heen, maar blijven toch doorgaan. Dat willen wij graag belonen met een 
prachtige onderscheiding om de strijdlust te stimuleren en de burger moed te geven.” 

Campagneleider Hugo Bos zal de aftrap verzorgen met een inleiding over vijf jaar 
contrarevolutionaire strijd in Nederland, gevolgd door een toespraak van Z.H. Hertog Paul van 
Oldenburg over prof. Plinio Correa de Oliveira als strijder voor de christelijke beschaving. Daarna zal 
rechtsfilosoof Andreas Kinneging spreken over de rol van de elite in een goede en morele 
samenleving. Henk Rijkers, hoofdredacteur bij Civitas Christiana, vervolgt het programma met een 
presentatie van het rapport over linkse indoctrinatie in het onderwijs. Oorlogsverslaggever en 
onderzoeksjournalist Arnold Karskens zal de vooringenomenheid van de politiek correcte media 
blootleggen door middel van het ‘Zwartboek NOS’ dat hij heeft samengesteld. Econoom, journalist 
en ondernemer Jean Wanningen geeft een toespraak over het monetaire beleid van de EU en welke 
negatieve gevolgen dat heeft voor de Nederlandse pensioenen. Pater Elias Leyds geeft een 
uiteenzetting over de moderne mens in conflict met zijn rede en de natuur. Ingenieur Cyril Wentzel, 
voorzitter van De Groene Rekenkamer, sluit deze sessie af met een feitelijke analyse van de 
werkelijke staat van het klimaat, waarmee de klimaatideologie ontmanteld zal worden. 

Tijdens diverse pauzes en na afloop kunnen bezoekers de beursstands bezoeken van verschillende 
partners en gerelateerde organisaties. 

MEER INFORMATIE https://cultuurondervuur.nu/congres/  

 


